Bieden-vanaf-prijs

€ 785.000 K.K.

16

TIMMERSTEEK
06 - 2118 1592
info@huisidee.nl
www.huisidee.nl

ALMERE

KENMERKEN
SOORT WONING:
eengezinswoning
TYPE WONING:
vrijstaande woning
WOONOPPERVLAKTE:
157 m²
PERCEELOPPERVLAKTE:
280 m²
INHOUD:
578 m³
AANTAL KAMERS:
5
SLAAPKAMERS:
4

BOUWJAAR
TUIN

:
:

TUIN LIGGING
VERWARMING
GARAGE

:
:
:

2016
achtertuin, voortuin,
zijtuin
zuidoost
stadsverwarming
parkeerplaats, geen
garage

Let op:
de genoemde prijs is de bieden vanaf prijs!
Vrijstaand wonen aan een autoluw hofje…. De
Timmersteek is een fijn woonhofje, met 2-kappers
en vrijstaande huizen. En dit vrijstaande huis is een
pláátje. Wij zijn als makelaar niet snel verliefd op
een huis, maar dit huis heeft alles: de looks, de
ruimte, de heerlijke achtertuin en een prachtige
ligging met fijne buren. Soms tikt een woning alle
vinkjes aan: en dat is wat ons betreft het geval bij
Timmersteek 16.
Deze geschakelde vrijstaande woning is voorzien
van een riante uitgebouwde woonkamer, een
ruime keuken, een fraai aangelegde achtertuin
op het zuidoosten, 4 ruime slaapkamers, een
goede wasruimte en een luxe badkamer. En er is
ook ruimte voor een fijne werkplek op de 2e
etage. De stijl is tot in de puntjes doorgevoerd. En
naast dat het er prachtig uitziet is het ook een
heel fijn en praktisch gezinshuis. Het hofje waar
deze woning aan gelegen is, is autoluw en heeft
een leuke speelvoorziening, welke door de
bewoners samen met de gemeente verder wordt
ontwikkeld naar natuurlijk spelen. Kortom: een
heerlijke plek om thuis te komen.

De Noorderplassen heeft een sfeer die je op geen Op loopafstand is er een gezellige jachthaven.
andere plek in Almere ervaart. Elk seizoen is
De kinderen springen in de zomer van de steigers;
anders, van stilte & wind naar bruisende
dezelfde steigers waar in de winter de schaatsen
zomerdagen. Noorderplassen is omringd door
worden ondergebonden. De ruim opgezette wijk
water & bos (Pampushout) en bevindt zich ook
beschikt over voorzieningen als een supermarkt,
dicht bij Almere Stad: het beste van beide op
kapper, basisschool, gezondheidscentrum,
fietsafstand. Je loopt door het groen, zo de dijk
kinderdagopvang, haven en restaurant. Er zijn
op richting de Oostvaardersplassen en de
goede verbindingen met de Hoge Ring en A-6,
Lepelaarsplassen. Noorderplassen-West is populair en de bushalte is op enkele loopminuten afstand.
en dat is niet voor niets: omringd door groen en
water is deze wijk helemaal gericht op buiten zijn
en buiten leven.

Indeling
Via de diepe voortuin en de oprit kom je bij
de voordeur. De entree is ruim en dankzij een
groot zijraam, ook licht. De hal is voorzien van
de meterkast, een luxe toilet met fonteintje
en een garderobehoek onder de open trap.
Als je binnenstapt zie je rust, sfeer, licht en
ruimte. Wat een fijne binnenkomer.
De sfeervolle luxe keuken is voorzien van een
composieten aanrechtblad met veel
werkruimte, heeft een inductie kookplaat,
een afzuigkap, een Quooker, een combioven, een oven en een Amerikaanse koelvriescombinatie. De vloer is, evenals de rest
van de begane grond, voorzien van eiken
lamelparket met vloerverwarming, de
plafonds zijn gestuct, evenals de wanden. Er
zijn grote ramen naar de voortuin, wat zorgt
voor veel licht in de keuken.

De tuingerichte woonkamer is uitgebouwd en is
daardoor heerlijk ruim. De wanden en het
plafond zijn gestuct, de vloer is voorzien van
eiken lamelparket met vloerverwarming en naast
een groot hoog raam zijn er openslaande deuren
naar de tuin. De woonkamer is dermate ruim dat
een grote eethoek, een grote hoekbank en een
speelhoek mogelijk zijn. En: het is zo’n kamer waar
je de boel af en toe om kunt gooien, als je
bijvoorbeeld in de winter richting de tuin wilt
kijken. Ruimte genoeg om te switchen en te
schuiven – wij houden ervan.
Ook in de zonnige diepe achtertuin ervaar je rust
& sfeer: er zijn meerdere hoekjes gecreëerd,
afgescheiden door zwart geverfde pergola’s met
blauwe regen en lage betonnen bankjes met
hardhouten planken. In de zomer liggen overal
kussens, hangen de lampjes in de pergola en in
de perenbomen…het is een tuin die uitnodigt tot
buiten zijn: een heerlijke sfeervolle & groene tuin,
maar wel een die met weinig onderhoud mooi
en verzorgd blijft. Aan de zijkant tref je de
aangebouwde houten berging, waar veel
spullen opgeboden kunnen worden.

1e etage:
De overloop biedt toegang tot 3 ruime
slaapkamers en de badkamer.
De slaapkamers zijn ruim, de hoofdslaapkamer is
voorzien van een inloopkast, sfeervol
afgescheiden met steigerhouten schuifdeuren.
Alle kamers zijn voorzien van laminaat met hoge
witte plinten en gestucte wanden.
En als je het hebt over sfeer…. de luxe badkamer
is voorzien van fraaie wandafwerking, een
gestuct plafond met inbouwspots, mooie nisjes
met verlichting… juist die details máken de
badkamer. De badkamer is voorzien van een
ruim ligbad, een luxe wastafelmeubel met de
kranen weggewerkt in de muur, een brede
spiegel met verlichting en spiegelverwarming,
een inloopdouche met regen- en handdouche
en een 2e toilet. Er is apart bedienbare
vloerverwarming, en de verlichting is dimbaar.
Licht en lucht kunnen toetreden via de ramen.

2e etage:
Via de trap bereik je de 2e etage, met
allereerst een hele ruime overloop (waar ook
prima nog een werkplek te creëren is). Hier
zijn de wasmachine- en drogeropstelling
mooi weggewerkt in een steigerhouten
wand, waarachter veel bergruimte is.
Tot slot tref je hier de ruime 4e slaapkamer,
welke is voorzien van dakramen. Deze etage
is voorzien van laminaat.
Bijzonderheden:
• Bouwjaar 2016. Perceeloppervlakte 280 m2,
woonoppervlakte 157 m2
• Een ruim, licht, sfeervol thuis-huis, op een
prachtige plek in de Noorderplassen.
• Oplevering in overleg.

LIJST VAN ZAKEN
BLIJFT ACHTER

GAAT MEE

TER OVERNAME

Algemeen
tuinaanleg / (sier-)bestrating/beplanting/erfafscheiding

X

buitenverlichting

X

veiligheidssloten

X

rolluiken/zonwering buiten

X

gordijnrails

X

gordijnen

X

losse horren/rolhorren

X

jaloezieën

X

parketvloer/kurkvloer

X

keukenblok met bovenkasten inclusief verlichting

X

keuken (inbouw)apparatuur, te weten:

X

amerikaanse koelkast

X

oven

X

combi magnetron

X

vaatwasser

X

inductie kookplaat

X

quooker

X

inbouwverlichting/dimmers, te weten:

X

opbouwverlichting, te weten:
vaste kasten

X
X

losse kasten, boeken-, legplanken

X

wastafel met accesoires

X

toiletaccessoires (toiletrolhouder, toiletbril, spiegel etc.)

X

badkameraccessoires (planchet, spiegel, kranen
douchescherm etc.)

X

laadpaal (evt. met load balancer die nog gemonteerd
moet worden)

X

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PLATTEGROND

KADASTRALE KAART EN LOCATIE

KOM JIJ HIER
BINNENKORT
WONEN?

OVER ONS

Huisidee Makelaardij
Woning verkopen? Op zoek naar een woning?
Taxatie nodig? Nieuwbouw?
Neem dan eens vrijblijvend contact op met
Huisidee Makelaardij uit Almere. Onze ervaring
in de makelaardij is in 1994 begonnen.
Verkoop
Huisidee Makelaardij gelooft in full-service.
Als makelaar doen wij niets anders dan jaar in,
jaar uit woningen kopen, verkopen en taxeren.
We zien vele woningen, leiden vele mensen rond
in woningen en voeren dagelijks
onderhandelingen over woningen.
Daardoor hebben we enorm veel ervaring met
allerlei soorten woningen, verkopers en kopers.
Die ervaring telt bij een onderhandeling: het kan
duizenden euro’s opleveren.

Wij voeren alle werkzaamheden zelf uit met een
klein vast team. Voordeel is dat twee of hooguit 3
personen alles van A tot Z regelen; duidelijker kan
het niet! Natuurlijk zijn wij lid van de NVM
(Nederlandse Vereniging van Makelaars), wat de
zekerheid geeft dat van een kwalitatief goed
kantoor en dat je rechten beschermd zijn.
Bovendien worden onze woningen daardoor
optimaal op Funda gepresenteerd.
Kortom, wij kunnen u op alle mogelijke manieren
van dienst zijn. Meer informatie is ook te vinden
op onze website www.huisidee.nl. Of neem gerust
contact met ons op. Graag tot ziens!
06 - 2118 1592
info@huisidee.nl
www.huisidee.nl

INTERESSE IN DEZE WONING?

Neem vrijblijvend
contact met ons op!
Huisidee Makelaardij
Postbus 22093
1302 CB, Almere
06 - 2118 1592
info@huisidee.nl
www.huisidee.nl

